mixboxen.se

Tjäna pengar
till laget,
föreningen eller
skolklassen
Alla lag,
föreningar
och skolklasser,
juniorer som
seniorer är
välkomna att
sälja Mixboxen.
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TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS ATT FÖRVERKLIGA VÅR DRÖM!

Alla produkter kostar 200 kronor!
NAMN
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Så mycket kan ni tjäna
Räkneexempel

Antal säljare

10 produkter
/person

15 produkter
/person

20 produkter
/person

15 personer

7500 kr

11250 kr

15000 kr

20 personer

10000 kr

15000 kr

20000 kr

25 personer

12500 kr

18750 kr

25000 kr

Glädje - Gemenskap - Drömmar
Att tillhöra en gemenskap innebär att alla ska
få vara med.
Delaktighet i en gemenskap ska inte få påverkas
av föräldrars ekonomiska situation. Utanförskap
inom gemenskapen ska aldrig få förekomma.
Alla ska få vara med, följa med och känna glädje
samt skapa gemensamma minnen.
Ditt stöd betyder mycket för gruppen som
tillsammans kämpar för att tjäna ihop de

Tack

för att du stödjer

Sveriges ungdom!
pengar de behöver för att
förverkliga sina drömmar om
ex sitt träningsläger, sin cup,
skolresa eller något annat roligt.

Varje produkt kostar 200 kr och 50 kr går
oavkortat till laget, föreningen eller skolklassen.
När du köper en produkt från Mixboxen hjälper
Du dem att nå sina mål och du får fantastiska
produkter till väldigt bra pris.

Så här tycker våra kunder
Fina, mycket prisvärda
produkter. Lätt att sälja,
vår klass tjänade 24 000 kr
Det här är ju saker man vill ha själv

Vår mentor
sålde 50 produkter!

Mixboxen_Produktkatalog_2020_Final.indd 2

Otroligt lättsålt, vår förening
tjänade 64.000 kr
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Alla produkter
i katalogen kostar

200
KRONOR
50 kr av dessa går oavkortat till
laget/föreningen/skolklassen.
Reservation för eventuell slutförsäljning, gäller samtliga produkter.
Vi rår inte för leveransförseningar från våra leverantörer.

Mixboxen_Produktkatalog_2020_Final.indd 3

2021-08-20 17:29

Pocket

Sista dagen - John Grisham
Pete Banning var stadens älsklingsson, en krigsveteran
nyss hemkommen från andra världskriget, bonde,
familjefar och trogen medlem i den lokala kyrkan. En
kylig oktobermorgon 1946 går han upp tidigt, åker in
till staden och begår ett chockerande brott. När Pete
Banning grips svarar han till den som frågar: ”Jag har
inga kommentarer” och hur än hans advokat försöker
lirka ur honom något som möjligtvis kan förklara hans
handlingar vägrar han att berätta mer. ”Sista dagen”
är en storslagen roman med John Grishams osvikliga
känsla för den lilla människan och dennes kamp för
rättvisa.

Floden hem - Hannah Rishell
Ny trollbindande roman av succéförfattaren Hannah Richell,
om hemligheter som kommer fram när en stor familj återses
för ett bröllop. De tre systrarna hade en sagolik barndom,
som slutade i en tragedi. Margot hade lovat sig själv att aldrig
återvända till Somerset, aldrig se tillbaka på det som hände.
Men när systern Lucy plötsligt ska gifta sig och hennes enda
önskan är att återförena sin splittrade familj åker hon dit.
Under en vecka ses systrarna i det vackra gamla huset vid
storasyster Eve – alla med hemligheter som nu oundvikligen
tvingas upp till ytan. Ingen anar hur veckan kommer att
påverka deras liv. Bara en av dem vet att detta är sista
chansen att ställa allt tillrätta.

Musse

Camilla Brinck
Musse & Helium. Den hemlighetsfulla världen
Böckerna om Musse och Helium har trollbundit barn och vuxna
över hela landet. Äntligen har mössen funnit Guldosten och
räddat Djurriket undan de elaka Duvjägarna. Men var är Musse
och Heliums föräldrar? Doftspåret har upphört och föräldrarna
är fortfarande spårlöst försvunna, och det verkar som om spåren
leder till Människovärlden! Våra vänner måste än en gång ge sig
ut på en farlig resa. Nu börjar ett nytt magiskt äventyr för Musse &
Helium! En bok för hela familjen!
Korsordsbok
Kul hjärngympa med barnens favoriter Musse och Helium!
En rolig korsordsbok för barn mellan 6 och 12 år. Boken är full av
kluriga korsord i olika svårighetsgrader – både för dig som just blivit
sedan länge. Alla korsord är illustrerade med färgglada bilder ur
Musse och Heliums fantasifulla värld. Blir det för klurigt kan du kika
på lösningarna längst bak i boken.
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Alla produkter kostar 200 kronor!
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Bäst i test

Bäst i test - 199 tester för hemmabruk.
David Sundin

Här är boken som låter dig skapa en hemmaversion av
succéprogrammet ”Bäst i test”. Babbens lille assistent
David Sundin bjuder på tester som kan utföras på allt
från parmiddagar och jobbfester till barnkalas och
bröllop! Liva upp familjens långa bil- och tågresa
eller vilken tråkig sammankomst som helst med helt
nya tester som Hålla handen-gömme, SMS-pingis,
Fruktbyte, Framtidspicknick och Kiwigubbe. Jo,
man tackar-tackar! Boken innehåller tester som kan
utföras tillsammans i lag, mot varandra som i TVprogrammet men även helt på egen hand. Dessutom:
Anekdoter från inspelningarna av programmet, quiz,
guide till att anordna den bästa Bäst i test-festen samt
ett alldeles enastående förord av den allsmäktiga
Babben Larsson.
Din tid börjar nu!

Tinas kök
Tina Nordström

Tina är tillbaka! Tina delar med sig av sina smartaste
trix och knep i matlagningen och bjuder på härliga
nya recept. Dessutom delar hon med sig av sina
gedigna kockkunskaper. Med steg- för-steg bilder och
förklarande texter visar och beskriver Tina hur du får till
viktiga moment i matlagningen, moment som det är lätt
att gå bet på eller som du kanske värjer dig för att testa.
Att det blir jättegott, det vet vi sedan förut!

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Flytande handtvål som rengör skonsamt och
är återfuktande. Lämnar huden lätt parfymerad.
Paraben och SLS fria med naturliga dofter.
En magisk handkräm med 20% sheasmör som
vårdar och skyddar dina händer. Innehåller
glycerin, avokado-olja som ger ett rikt fuktskydd.
Ros, nypon och apelsinolja som lugnar och läker
både händer och fötter. Från Somerset.

Handvård Ginger

Handvård Verbena

Handtvål Ginger & Lime 500 ml
Handkräm Ginger & Lime 75 ml

Handtvål Verbena 500 ml
Handkräm Verbena 75 ml

Naturally European

Med uppfriskande lime tillsammans med het
ingefära från södra Spanien.

Söt och frisk citrus doft.

Tvål-paket

Aleppo

Högkvalitativa fasta tvålar tillverkade enligt gamla
traditioner i Portugal. Berikade med sötmandelolja
som är vårdande och mjukgörande. Vegetabilisk tvål
med naturliga färger och dofter.

Lämplig för normal & känslig till extra torr hud.
Aleppotvål tillverkas på samma sätt sedan århundraden
på Oliv och Lagerbärsolja. En flytande vegetabilisk
tvål som inte torkar ut huden och respekterar den mest
känsliga hud. Känd för sina vårdande egenskaper.

Naturally European

Levereras 4 st tvålar i dofterna Freesia & Pear,
Plum Violet, Verbena samt Ginger Lime.4x150g

6

Naturally European

Aleppo Liquid Soap 30% 500 ml Pump

Användningsområden:
Hela kroppen, ansikte, håret & hårbotten. Innehåller
Olivolja & Lagerbärsolja, 30% Lagerbärsolja. Fri från:
Konserveringsmedel, parfym, parabener, palmolja,
färgämnen. Dermatologiskt testad.

Alla produkter kostar 200 kronor!
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En delikat balans mellan två världar. Med
uppfriskande lime tillsammans med het ingefära
från södra Spanien genererar Ginger & Lime
både värme och fräschör. Produkterna är
Paraben och SLS fri med naturliga dofter.

Dusch & Lotion

Shower Gel Ginger Lime 500ml
En härligt krämig rengöring för huden ger en silkesmjuk
känsla och har en återfuktande effekt.
Body Lotion Ginger Lime 500ml
Denna härligt lyxiga kroppslotion är gjord på
mjukgörande ingredienser så som sheasmör,
avokadoolja , kokosolja , baobab fröolja och nyponolja
för att återfukta och ge mjuk och smidig hud.

Herr-kit
Deodorant, 50 ml
L’Olivier Natural
Tillverkad med 100% naturliga ingredienser.
Denna roll-on deodorant med långvarig effektivitet
bekämpar lukt och håller huden fräsch hela dagen.
Aktiva ingredienser:
Ekologisk olivolja från Provence: Vårdar och skyddar Ekologisk Kaktusfrukt:
Ger vitalitet och energi Bamboo Powder: Naturlig absorberande
Bisabolol: Mjukgörande och anti-irriterande

Hand-kit
Flytande Tvål, 500 ml
Sicilian Lemon, Maioliche

Cleansing gel face, body & hair, 200 ml
L’Olivier Natural.

Hand Kräm, 100 ml
Sicilian Lemon, Maioliche

En 3-i-1-produkt för att försiktigt rengöra ansikte, kropp
& hår och ge din kropp en mjuk fräsch doft.

Berikade med aloe vera juice och E-vitamin för att
återfukta och ge näring åt huden. Hjälper din hud att
hålla sig mjuk och ger huden en fräsch doft.
En serie designad inte bara för personligheten utan
också som inredningsdetalj i klassiskt design men
samtidigt modernt och elegant.

Aktiva ingredienser:
Ekologisk olivolja från Provence: Vårdar och skyddar Ekologisk Kaktusfrukt:
Ger vitalitet och energi. Nässel-extrakt: Mot håravfall
Veteprotein: Gör håret blankt och mjukt

Alla produkter kostar 200 kronor!
Aktiva ingredienser:
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Stycken

Badbomber

Herrdusch

Dessa coola Bath Fizzer Bars kommer att pigga
upp din dag. 2 st slumpvis valda fruktiga dofter av
Tropical Fruits, PomeloFizz och Cucumber Cactus.
En kul present!

Den perfekta gåvan till mannen i ditt liv.
Trippel pressad tvål berikad med Shea Butter för att
ta hand om hårt jobbande hud. Två i en, Hair & Body
Wash med flip topkork (100 ml) samt tvål 150 g.
Doft av Blackpepper & Ginger.

Bath Fizzer Bar 2 X 200gr

Kew Garden

Mr Smooth

Denna produkt är vegansk, ej djurtestad
och fri från parabener, SLS och SLES.
Den helt återvinningsbara flaskan är
tillverkad av 100% PCR (plast som
redan är återvunnen och klar för
användning igen). PCR-plast avser alla
typer av plastmaterial som är gjorda av
återvunnen plast. Den är miljövänlig
och ett mycket mer hållbart alternativ än
någon annan typ av plast.

Kew Garden har ett exklusivt utbud av lyxiga tvålar,
handkrämer och handsprit, inspirerade av dofterna
och skönheten hos växterna vid Royal Botanical
Garden, Kew i London.
Shea Butter Tvål - Lemongrass & Lime, 240 g
Vegetabilisk tvål
Handkräm - Lemongrass & Lime, 75 ml
Innehåller sheasmör, aloe vera och bivax.
Handsprit - Lemongrass & Lime, 100 ml
Lyxig Handsprit. Berikad med AloeVera juice och
vitamin E som är återfuktande och mjukgörande.
Handspriten rengör dina händer utan tvål och vatten.
Innehåller 75 % alkoholdenat/Ethanol.

8

Varning: Handspriten är brandfarlig och bör förvarat utom räckåll
för barn

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Resenecessär
Praktiskt resenecessär med
många fack och upphängningskrok. Storlek: 17.5x9x23 cm.
Inga produkter ingår.

Necessär

Snygg och smidig necessär av bomullscanvas med dragkedja.
Storlek: 26x11x19 cm

Duschtvål

Bad & Duschtvål, 700 ml Maioliche
Denna Bad & Duschtvål är berikad med aloe
vera juice och E-vitamin för att återfukta och
ger näring åt huden. Den hjälper till så att din
hud inte blir torr utan håller den mjuk och ger
huden en fräsch doft. Doft: Blommig, mysig och
träiga toner. En serie designad inte bara för
personligheten utan också som inredningsdetalj
i klassiskt design men samtidigt modernt och
elegant.

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Doftpinnar

Diffuser Black ”Breathe”
Oxygen Fragra, 100ml
Doftpinnar doftsatta med eteriska
oljor, utan alkohol och med
långvarig formel som sprids
genom naturliga rottingpinnar.
De är säkra och praktiska, ger en
subtil och kontinuerlig doft. De
doftsätter rummen i veckor så vi
kan njuta av en paus och stilla
ögonblick. Doftpinnarna sprider
doft i mer än 3 månader.
Doftpinnarnas förpackningar/
kartong och glaset är gjorda av
återvinningsbara material.

Olja

White Grape Millesime Oil, 100 ml
Olja för kropp & hår.
Oljan har en ljuvlig doft som gör hela kroppen och sinnet glad och
harmonisk.

Dessa inspirerande handgjorda
ljus gjorda av vegetabiliskt vax
kommer att fylla ditt hem med
dofter av eteriska oljor, allt skapat
för att uppskatta mysiga ögonblick,
koppla av och njuta. Låt ljusens
doft göra din vistelse mer speciell.
Doftljuset brinner mer än 40
timmar. Ljusens kartonger är gjorda
av återvinningsbart material och
trälocken är från hållbart trä, tall
och bok båda från Spanien.

10

Pause

Cozy

Doft: floral – fresh
• grass, lavender wild flowers.
• blue flowers, iris, gardenia.
• musk, amber.

Doft: woody – oriental
• cumin, spices, cardamom.
• sandalwood, white woods, musk.
• amber, vanilla.

Scented Candle Nature
200gr ”Pause” Cashmere

Scented Candle Black
200gr ”Cosy” Santal

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Doftspray

Durance

Njut av den friska doften av nytvättad tvätt med
blommor och aromatiska toner. Doft av mjukhet när
tvätt torkar i solen, friska toner av lavendel, liljekonvalj
och en touch av mysk.

Handgjorda doftljus från Durance med en unik mix
av högkvalitativt vax. Ljusvekarna har valts ut av
ljusmästare som garanterar perfekt spridning av doften.
40 timmars brinntid. Låt ljuset brinna minst en timme
vid varje användning.

Linen Mist 250 ml i doft Fresh Linen

För att doftsätta kuddar, hushållslinne (lakan,
gardiner, etc.). Skapar en ombonande atmosfär för en
lugn sömn och söta drömmar. Passar också bra att
spraya in i garderoben eller på kläder. Denna formula
är framtagen för att passa användning på alla tyger.

Handcraft Candle, Fresh Linen

Necessär 1

Shopper

Kosmetik Necessär i Ceannis klassiska Flower Linen
mönster. Det finns ett innerfack med dragkedja och
necessären är fodrad med ett avtorkningsbart tyg.
Färg: Svart. Storlek: B21xH12xD6 cm
Material: 55% Linne 45% Bomull

En tygväska med blommigt mönster från Ceannis
klassiska signaturkollektion, Flower Linen. Perfekt
alternativt istället för platspåse.Tygväskan stängs med
tryckknapp.
Färg: Svart Storlek: L35*W6*H30 cm
Material: 55% Linne 45% Bomull

Black Flower Linen Cosmetic

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Sugrör
Orrefors

4 st snygga, lyxiga sugrör i mässing.
Praktisk rengöringsborste medföljer.
Levereras i fin presentkartong.

Iskuber
Orrefors

Härliga City Iskuber, 4 pack.
Levereras i fin presentkartong. Svart sammetspåse
medföljer i asken som man förvarar iskuberna i.
Användarinstruktioner:
Placera i frysen ca 2 timmar innan användning. Kyler
drycken i ca 1 timma. Tål maskindisk.

Handduk
Ekelund

Design: Betty Svensson
Handduk Rotfrukt med modern design. Den är gjord
av ekologisk bomull och är tillverkad för att erbjuda
högsta kvalitet. Handduken är GOTS-certifierad
vilket säkrar miljömässig produktion som lever upp
till sociala kriterier. Använd handduken som en viktig
inredningsdetalj du får stor användning av, eller ge bort
den som en smart present.
Storlek 40x60cm

12

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Tryffel 1
Special Edition – Caramel Macchiato
Vad får man om man blandar de populära tryffelsmakerna kaffe med salt & kola? Caramel Macchiato,
som bjuder på krämiga kaffetoner och krispiga salt och
kolabitar. Innehåller 250 gram.
Naturell
Mjuk och krämig tryffel au natural med rund kakaosmak
och rullad i kakaopulver. Innehåller 250 gram.
Kan innehålla spår av nötter.

Lakrits

Oscarsson lakrits från Skåne.
150 g i vardera

Passionsfrukt
Sötlakrits som är dragerad med vit choklad och
mjölkchoklad och sedan rullad i pulver av frystorkad
passionsfrukt. Perfekt balans av choklad, lakrits och
fruktsmak.
Hallon-Chili
Sötlakrits dragerad med vit belgisk choklad och sedan
rullad i pulver av frystorkade hallon. För att ge en
smakupplevelse utöver det vanliga har vi också tillsatt
en aning chili.

Tryffel 2

Champagne & Cointreau-tryfflar
Krämig tryffel i två fylliga smaker är den perfekta presenten
till dryckesälskaren, och den du vill förgylla dagen för.
Marc de Champagne
Mjuk och krämig tryffel med rund kakaosmak, fyllig
marc de champagne och rullad i kakaopulver.100 g
Cointreau
Mjuk och krämig tryffel med rund kakaosmak, en trevlig
apelsinig likörsmak som är den ikoniska producenten
Cointreaus signum. 100g.
Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt, pistage, ägg och gluten.

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Kolafabriken

1 st påse Vanilj/Chokladfudge, 130 g
1 st påse Hallon/lakritsfudge, 130 g
1 st påse Kolamix, 440 g
Blandning av: Grädd-, Choklad-, Hallon-, Hallon/Saltlakrits-,
Mint/Choklad- och Saltlakritskola. Kan innehålla spår av nötter.

Chiliälskarens dröm
Denna samling innehåller tre goda och heta tillbehör;
Jalapeno, Chipotle och Habanero. Burkarna har Sörgården
Målas kända Chili Viking tema och etiketter! Gillar man lite
hetta tillsammans med goda smaker - då är detta rätt, tre
utsökta chilitillbehör. Passar utmärkt till grillat och lika bra till
ostbrickan, använd som glaze eller som tillbehör. Varför inte
laga en helgrillad entrecôte och ha dessa till eller bara på
en bit kex tillsammans med annan tapas! Eller pröva dem till
lagrade ostar.
Innehåller 120 g per burk.

Cocktailmarmelad

Gillar man cocktails tillsammans med goda smaker - då är detta rätt, tre
utsökta, spännande och annorlunda cocktailmarmelader till scones, toast
och ostbrickan.
Strawberry Daiquri-marmelad är gnistrande röd och ger löften om fest,
med smak av sommar, perfekt till festen eller mys i trädgården. Daiquiri är
en klassisk romdrink från Kuba med rom, lime och socker. Här får ni den i
form av en frisk färgglad och helt underbar jordgubbsmarmelad. 120 g.
Gin & Tonic-marmelad, en söt och smakfull marmelad för Gin &
Tonic älskare! Tillverkad av färsk grapefrukt, rårörsocker, citron och ett
hantverksgin, Hernö Dry Gin, som blivit utnämnd till Världens bästa
London Dry Gin och Världens bästa Gin & Tonic. 120 g.
Mojito-marmelad väcker drömmar om Karibien, Kuba och Hemingway.
En ljuvlig mojitomarmelad med smak av sommar, gjord på rabarber, med
tydlig syrlighet och full av frisk härlig mynta. 120 g.

14

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Lakritsmarmelad

Tastebox

Söt Lakritsmarmelad
En härlig och perfekt balanserad lakritsmarmelad
kombinerad med äpple och vanilj. Gjord på helt
naturlig lakrits från Kalabrien i södra Italien och svenska
äpplen passar den helt fantastiskt med t.ex. ost och
gourmetknäcke, tillsammans med ett smakrikt te eller
varför inte med ett gott vin. 120 g.

Gammaldags Hjälmareknäcke
Ett flerfaldigt prisbelönt gourmetknäcke gjort på
gamla kulturgrödor och fröer. Krispigt och smakfullt
gourmetknäcke som passar till de flesta tillbehör.
Hjälmareknäcke 110 g.

En sensation för alla sinnen! Salt, Söt och Syrlig
Lakritsmarmelad. Alla tre är ekologiska, glutenfria
och veganska. Lakritsälskarens dröm!

Syrlig Lakritsmarmelad
Gjord med syrlig rabarber, med sötma och en tydlig
lakritssmak med toner av äkta vanilj. Perfekt på toast
eller scones. En unik marmelad med en perfekt balans
mellan sötma och syrlighet som passar utmärkt till såväl
ostar som söta desserter. 120 g.
Salt Lakritsmarmelad
Belönad på Great Taste Awards 2019 och serverad på
Nobelfesten2019. Utsökt på krämig vaniljglass eller till
lagrade hårda ostar och lite mousserande vin. 120 g.

Tasteboxen hjälper dig att skapa en läcker ostbricka
och njuta samma unika goda produkter som serverats
flera gånger på Nobelfesten.

Rödlöksmarmelad
En prisbelönt härligt läcker marmelad av rödlök. Den
passar mycket bra till ostar och till allt grillat. 30 g.
Fikonmarmelad
En flerfaldigt prisbelönt marmelad, underbart god. 30 g.
Strawberry Daiquiri marmelad
En helt underbar jordgubbsmarmelad, med löften om
fest och sommar. 30 g.
Lakritsmarmelad
Ett härligt recept med en spännande kombinationer
av smaker. Passar utmärkt till ostar. Utsökt på krämig
vaniljglass och på äppelpaj. Prisbelönt 2019 Great
taste. 30 g.

Senapskit

Lyxsenap i 3 goda smaker.
Med de finaste svenska råvarorna
ifrån Österlen och Hjälmarens
norra strand.
Honungssenap söt-stark
Single Malt Whiskysenap
Öl senap
Innehåller 120g/burk

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Spel 1

Sällskapsspelet
Ett festligt sätt att lära känna både sig själv och sina
vänner bättre. Sällskapsspelet är ett festligt och
underhållande spel med över 300 oväntade, roliga,
knasiga och intressanta frågor. Det perfekta sättet att
lära känna både sig själv och sina vänner, familj och

kollegor på ett annorlunda och kul sätt där många
skratt, annorlunda frågor och tokiga anekdoter
garanteras. Spelet passar lika bra på hemmakvällen
som på festen eller middagen.
Det går inte att förlora i det här spelet – bara vinna!
Lägg ner mobilen, stäng av TV:n och upplev roliga
och oförglömliga stunder tillsammans. Ett festligt sätt
att lära känna både sig själv och sina vänner bättre!

Spel 2

Före eller efter?
Före eller efter? är ett kul och medryckande spel där
det gäller att ha en bra känsla för när saker hände.
Men glöm årtalet – här räcker det att svara på om det
hände före eller efter händelsen innan. Du kan när som
helst stanna och säkra dina poäng, eller så fortsätter
du och chansar på att få fler. Spänningen stiger snabbt
för varje fråga! Om man svarar fel så ryker nämligen
de poäng man fått ihop i rundan. Vem stannar och vem
vågar fortsätta? Gör dig beredd på snabba kast och
kul frågor när över 600 intressanta och ibland knasiga
händelser slumpas mot varandra!

Spel 3

Det borde man ju veta!
Ett spel om allt det där man faktiskt borde veta.
Ett medryckande och underhållande frågespel med
över 400 frågor om sånt man faktiskt borde veta. Ett
helknasigt, nervpirrande och kul spel som garanterat
kommer bjuda på många hjärnsläpp, skratt och
pinsamma svar!
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Alla produkter kostar 200 kronor!
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Sherpapläd
Kosta Linnewäfveri

1st superhärlig pläd i fiskbensmönster med en mönstersida av mjukaste micromink och med en fluffig insida.
Färg: Marin
Storlek: 120x160 cm

Den högkvalitativa frottén från Lord Nelson är hållbar i dubbel bemärkelse.
Fairtrademärkningen garanterar att produkten har tagits fram med hänsyn till
miljön och till de som arbetar med bomullsfrottén. Genom att välja Fairtrade
kan du påverka att det skapas bättre villkor för bomullsproducenter och en mer
hållbar framtid.

Badlakan
Lord Nelson

1 st lyxigt badlakan i Fairtrade-certifierad frotté av
kammad öglefrotté, ljusgrå. Passar den som gillar
att skämma bort sig själv och sätta lite guldkant på
tillvaron.
Ljusgrå
Stl 90x150 cm
Vikt 550 g/m2

Supergott
te!

Handdukar Grå
Kosta Linnewäfveri

Exklusiv och högkvalitativ frotté från Kosta
Linnewäfveri, av 100% bomull som är extra tjock i 600
g/m2, tillverkad med kvalitet och njutning i tanken.
2 st handdukar 50x70 Grå

Kusmi Tea

Ginger & lemon – Ekologiskt
Grönt te smaksatt med ingefära och citron Ingredienser:
Grönt te* (99%), naturliga aromer
Löste 100 grams burk

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Fjällbacka Grå

Kosta Linnewäfveri Fjällbacka Satin
Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda
ränder. Innehåller 1 påslakan och 1 örngott.
Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm

Fjällbacka Marin

Påslakan Jannike

Bäddset i mjukaste satin med stilren design av breda
ränder. Innehåller 1 påslakan och 1 örngott.
Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm

100% bomull. Marin. Innehåller 1 påslakan och 1 örngott.
Storlek: 150x210 cm, 50x60 cm

Kosta Linnewäfveri Fjällbacka Satin
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Kosta Linnewäfveri Påslakan Jannike

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Muggar 1

Poncho

Fleecepläd

2 st muggar av keramik med
silikonlock, tryck på mugg med
mönstret Paradise av Ulrica
Hydman Vallien.

Fleeceponcho med Ulrica
Hydman Valliens klassiska design
Paradise. 300 g/m2. Levereras i
presentkartong.

Fleecepläd med Ulrica Hydman
Valliens klassiska design Paradise.

Kosta Linnewäfveri
Muggar Paradise

Kosta Linnewäfveri
poncho Paradise

Kosta Linnewäfveri

Storlek: 116x70cm

Tål maskindisk och mikrovågsugn.
Rymmer: 25 cl
Levereras i presentkartong.

Ljusstakar

Sängkammarljusstake Orrefors Jernverk
2-pack från Orrefors Jernverk

Snygg, trendig och tidlös ljusstake från den nya
designserien av Jon Eliasson. Ljusstakarna i svart
keramik med emaljerad insida är snygga som
de är eller fyll dem med säsongens läckerheter.
Levereras i presentkartong.

Puck

Ljuslykta för värmeljus från Orrefors
Form när den lanserades, är klassiskt, ren och modern i
formen och framhäver kristallens inre skönhet.
Storlek: höjd 36 mm, bredd 97 mm
Låg temperatur diskmaskin.

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Utflyktstrio!

Vattenflaska

Termomugg

Vattenflaska

Mindre modell för den kortare
löpturen eller gympasset eller varför
inte i handväskan eller bagen för
en tur på stan, som ersätter inköp
av flaskvatten. BPA-fri tritan.

Praktiskt låsbart lock som håller
värmen länge. Det finns även
en D-ring som gör att man kan
hänga muggen i en karbinhake.

Snygg flaska i BPA-fri tritanplast,
lock i rostfritt stål. Tygöglan i locket
gör det möjligt att hänga flaskan
på en krok eller runt handleden.

Färg: Matt svart
Storlek: 21X6,7 cm, 35 cl

Färg: Transparant
Storlek: 0.6 l

Färg: Transparant
Storlek: 0.35 l

Stålflaska
Koppar eller Svart

En snygg flaska i stål. Botten går att skruva av så du
kan fylla din flaska med is eller frukt. Snygg kork i stål
med detaljer. Ögla i gummi som gör det lätt att fästa
flaskan på utflykten.
Levereras i presentkartong.
Rymmer 45 cl
Färg: koppar eller svart

Muggar 2
Kosta Boda

Kosta Boda Bruk mugg med trälock 2-pack.
De vackert formgivna porslinsmuggarna levereras med
ett praktiskt lock som håller värmen eller är ett underlägg
som skyddar bordet. Tål maskindisk och mikrovågsugn.
Höjd: 100 mm
Bredd: 84 mm
Rymmer 35 cl
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Alla produkter kostar 200 kronor!
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Lyktor grön
Kosta Boda

3-pack av Kosta Bodas härliga gröna ljuslyktor.
Levereras i fin grå presentkartong. Material glas.
D: 72 mm, H: 60 mm.

Espressomuggar
Kosta Boda

4-pack Bruka espressomugg/glöggmugg
från svenska Kosta Boda. Formgiven av designern
Anna Ehrner, tillverkade i vitt högkvalitativt porslin.
Tål diskmaskin. Tål micro.

Glas

Orrefors 2-pack

Formgiven av Erika Lagerbielke.
More Multitumbler är en tumbler formad som ett
vinglas. Glaset passar lika bra till vatten, öl och
alkoholfria drycker som till alla sorters vin eller en
avec.
Tål maskindisk. Rymmer 44cl. Höjd: 11,7cm. Bredd:
8,4cm.

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Super-Charlie
Super-Charlie och spökfällan
Om nätterna hörs mystiska ljud hemma hos SuperCharlie. Det verkar som om någon är inne i huset,
någon som inte tillhör familjen.... Men ingen annan
hör ljuden, inte ens mormor vill tro på Super-Charlie
när han berättar om den övernaturliga inkräktaren. Till
slut inser Super-Charlie att det enda sättet att bevisa
att han har rätt är att gillra en fälla och fånga in spöket
själv. Men till det behöver han alla sina superkrafter.
SuperCharlie o Gosedjurstjuven
Hjälp Super-Charlie – bli en hjälte du också!
Camilla Läckberg är en stolt och engagerad
ambassadör för Barncancerfonden. Därför skänker hon
10 % av sina intäkter från den här boken till forskningen
om barncancer. Tack för att du köper boken och är med
och bidrar! Möt Super-Charlie, barnens egen hjälte! När
ett gosedjur försvinner i kvarteret måste Super-Charlie
plocka fram alla sina detektivkunskaper för att lösa
mysteriet. Att träna upp sin Superhörsel vore också bra,
så han har fullt upp. Men tjuven kanske är närmare än
han tror?

Bollibompa
Populära Bolibompa-draken älskar att dansa och
underhålla barnen. Draken är mjuk och gosig och 25cm
stor.Tillverkad i OEKO-TEX certifierad polyester. CE
märkt och godkänd enligt EN71.
Tvätt 40 grader.

Babblarna

De populära figurerna Babba, Bibbi,
Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo är redo
för nya äventyr.
Babblarna plastfigurer är en samling med 6 st
Babblare. Detta är grunden till den pedagogiska lek
Babblarna erbjuder.
Plastfigurerna är ca 8 cm stora. De är testade och
godkända för barn i alla åldrar.
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Alla produkter kostar 200 kronor!
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Tack

för att du stödjer
Sveriges ungdom!
Alla lag,
föreningar
och skolklasser,
juniorer som
seniorer är
välkomna att
sälja Mixboxen.

Betalning, leverans, ångerrätt och reklamation
Genom att fylla i beställningslistan godkänner du våra allmänna villkor och åtar dig att betala för din order. Dina
varor levereras snarast möjligt efter slutförd försäljningsperiod och du kan ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att
du mottagit varan. Vill du utnyttja din ångerrätt kontaktar du den säljare du beställt av för retur och återbetalning.
Önskar du reklamera ditt köp? På vår hemsida Mixboxen.se kan du läsa mer.

Alla produkter kostar 200 kronor!
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Tjäna pengar till laget,
föreningen eller skolklassen!

GLÄDJE
GEMENSKAP

DRÖMMAR

mixboxen.se
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Välkomna att höra av er till info@mixboxen.se

Alla produkter kostar 200 kronor!
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